Dit is de Christian Science bijbel Les voor zondag 3 Juli, 2016. Onderwerp: God.
Gouden tekst: Deuteronomium 4:24.
Want de Heer uw God is als een verterend vuur, een jaloerse God.
Beantwoorde Lezing: Deuteronomium.
U zult de geboden van de Here uw God zorgvuldig naleven, en zijn wetten en
instructies die Hij u gegeven heeft.

U moet doen wat rechtvaardig

en goed is in de ogen van uw Here, zo dat het u goed gaat, en u zult het goede land dat
de Here u belooft heeft binnengaan. Als uw zoon later aan u vraagt: 'Wat is het nut
van de wetten en instructies, die de HERE, onze God, ons heeft gegeven?', moet u
hem antwoorden: 'In Egypte waren wij slaven van Farao en de HERE voerde ons met
zijn sterke arm. En de Here gaf grootse en vreselijke tekenen en wonderen tegen
Egypte, de farao en zijn hele huis, voor onze ogen. Hij leidde ons uit Egypte om ons
het land te geven, dat Hij onze voorouders had beloofd. Hij heeft ons bevolen al
deze wetten te gehoorzamen en Hem hoog in ere te houden, voor onze eigen bestwil,
zodat Hij ons leven laat zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. Zolang wij alle wetten van
de HERE onze God gehoorzamen, zullen wij rechtvaardig tegenover God zijn, omdat
wij doen wat Hij ons heeft geboden.
Nu de Les. De Bijbel. Deuteronomium.
Mozes sprak tot de Israëlieten en zei: "Luister nu goed naar al deze wetten, die God u
heeft gegeven; zorg ervoor dat u ze leert en gehoorzaamt! De HERE, onze God,
sloot bij de berg Horeb een verbond met ons; Ik ben de HERE, uw God, Die u uit de
slavernij in het land van Egypte heeft bevrijd. U zult geen andere goden voor Mijn
aangezicht hebben.

Vandaag heeft de HERE, onze God, ons Zijn grootheid

en glorie getoond; wij hebben zelfs Zijn stem uit het midden van het vuur gehoord.
Vandaag zagen wij dat een mens met God kan spreken en toch in leven kan blijven.
De woorden die ik u vandaag beveel, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen

inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt en ook tijdens het opstaan
en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand als een teken, hang ze voor uw ogen en
schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden.
Psalmen.
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van
benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, vertrouwen op U, omdat U hen die u zoeken
niet hebt verlaten, Here.
1 Koningen.
Drie jaar na deze gebeurtenis zei de HERE tegen Elia: "Ga naar koning Achab en zeg
hem dat Ik spoedig weer regen zal sturen." Elia ging de boodschap overbrengen.
Ondertussen was de hongersnood in Samaria nijpend geworden. Zo, daar bent u
dus: de man die deze ramp over Israël heeft gebracht!" riep Achab toen hij hem zag.
Niet ik heb deze ramp over Israël gebracht", zei Elia rustig, "maar u en uw familie
hebben geweigerd de HERE te gehoorzamen en hebben in plaats van Hem Baäl
aanbeden. Laat alle Israëlieten samenkomen bij de berg Karmel, samen met alle 450
profeten van Baäl en de 400 profeten van Asjéra, die door Izébel worden
ondersteund." Achab riep daarop het hele volk en alle profeten samen bij de berg
Karmel. Elia richtte toen het woord tot het volk. "Hoe lang blijft u nog op twee
gedachten hinken?" "Als de HERE uw God is, volg Hem dan. Maar als Baäl god is,
moet u die volgen!" Maar het volk zweeg in alle talen. Breng twee jonge stieren
hier. De profeten van Baäl mogen er één uitkiezen, hem in stukken snijden en die op
het hout van het altaar leggen, echter zonder het hout aan te steken. Ik zal dan de
andere jonge stier klaarmaken en hem op het hout van het altaar van de HERE
leggen, ook zonder het hout in brand te steken. Roep dan tot uw god en ik zal tot de
naam van de Heer bidden; de god die antwoordt door met vuur het hout aan te
steken, is de ware God!" Iedereen ging akkoord met deze proef. Zij maakten één van
de jonge stieren klaar en legden hem op het altaar. Daarna riepen zij de hele morgen

Baäl aan met de kreet: "O Baäl, luister naar ons!" Maar er kwam geen enkel
antwoord. Toen begonnen zij om het altaar te dansen en te springen. Toen riep Elia
naar het volk: "Kom dichterbij!" Hij stapelde hout op het altaar, sneed de jonge stier
in stukken en legde die op het hout. "Vul vier kruiken met water", zei hij, "en giet het
water over het offervlees en het hout." Zodat het water er af liep en de greppel
vulde. Op de tijd dat gewoonlijk het avondoffer werd gebracht, liep Elia naar het
altaar en bad: "O HERE, God van Abraham, Isaäk en Israël, laat vandaag zien dat U de
God van Israël bent en ik Uw dienaar ben; laat zien dat ik dit alles op Uw bevel heb
gedaan! O HERE, geef mij antwoord. Verhoor mijn gebed, zodat deze mensen zullen
erkennen dat U God bent en dat U hun hart tot U Zelf terugbrengt. Toen schoot
plotseling vuur van de Heer naar beneden en verbrandde de jonge stier, het hout, de
stenen en het stof en likte zelfs het water dat in de greppel op. Toen de mensen dat
zagen, vielen zij met hun gezicht naar beneden op de grond, en schreeuwden: "De
HERE is God! De HERE is God!"
Psalmen
O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden
tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Bedek hun gezicht met schande,
dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is
HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

De HEERE is

mijn licht en mijn heil voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor
wie zou ik angst hebben?
Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn
tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij en vielen. Al belegerde mij een
leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw
ik. Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in
het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE
te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in

Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij
plaatst mij hoog op een rots. Ik heb geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou
zien in het land van de levenden.
Nu lees ik uit Science and Health, Wetenschap en Gezondheid, door Mary Baker
Eddy.
587. God, het grootse IK BEN; het alwetende, alziende, al-werkzame, alwijze, alliefhebbende en eeuwige Principe, Gemoed, Ziel, Geest, Leven, Waarheid, Liefde,
alle substantie en intelligentie.

God is één, oneindig en volmaakt, en kan niet

eindig en onvolmaakt worden.
465. Vraag: Is er meer dan één God of Principe? Antwoord: Nee, Principe en idee
zijn één, en die ene is God, het almachtige en alwetende, alomtegenwoordige Zijn, en
Zijn weerspiegeling is de mens en het heelal.
275. Om de werkelijkheid en de orde van het zijn in de Wetenschap ervan te
kunnen begrijpen, moet u beginnen met God te beschouwen als het goddelijke
Beginsel of Principe van alles wat werkelijk bestaat. Geest, Leven, Waarheid en
Liefde vormen één geheel en zijn de Bijbelse namen voor God. Alle substantie,
intelligentie, wijsheid, bestaan, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren toe aan
God. Dit zijn zijn eigenschappen, de onvergankelijke verschijningen van het
oneindige, goddelijke Beginsel, Liefde. Alleen Zijn wijsheid is wijs, geen waarheid is
waar, geen liefde is lieflijk, geen leven is Leven behalve de goddelijke; er is niets echt
goed behalve het goede dat God schenkt.
94. Jezus onderwees slechts één God, één Geest, die de mens maakt in het evenbeeld
van Zichzelf, - van Geest, en niet van de materie. De oosterse rijken en volken
hebben hun slecht bestuur te danken aan de aldaar heersende misvattingen omtrent
de Godheid. Overal waar men tirannie, onverdraagzaamheid en bloedvergieten
vindt, komen die voort uit het geloof dat het oneindige gevormd zou zijn naar het
voorbeeld van de sterfelijke persoonlijkheid, hartstocht en gedrevenheid.

312.De mensen raken in geestvervoering door de inbeelding van een lichamelijke
Jehova, al is het ook zonder nauwelijks een vonkje liefde in hun hart; maar God is
Liefde, en zonder Liefde, God, kan onsterfelijkheid niet verschijnen. Stervelingen
proberen te geloven zonder de waarheid te begrijpen; maar God is Waarheid.
Stervelingen beweren dat de dood onvermijdelijk is; maar het eeuwige Beginsel van
de mens is alomtegenwoordig Leven. Stervelingen geloven in een eindige,
persoonlijke God; terwijl God oneindige Liefde is, die onmetelijk moet zijn.
204. Verkeerde en zelfingenomen theoriën hebben zondaars het idee gegeven dat zij
kunnen scheppen dat wat God niet kan, - namelijk zondige stervelingen in God´s
gelijkenis, om zich op deze wijze de naam toe te eigenen zonder de natuur of de
weerspiegeling van het goddelijke Gemoed; maar in de Wetenschap kan nooit gezegd
worden dat de mens een eigen gemoed heeft, afgescheiden van God, het Al-Gemoed.
Het geloof dat God in de stof leeft is panthëistisch. De dwaling, die beweert dat Ziel
in het lichaam is, en Gemoed in de materie, en het goede in het kwade, moet dit
terugnemen, en ophouden met zulke dingen te uiten; anders zal God verborgen
blijven voor de mensheid, en zullen stervelingen zondigen zonder te weten dat zij
zondigen, en op de materie vertrouwen in plaats van op Geest, kreupel strompelen,
bezopen neervallen, wegteren door ziekte, - alleen door hun blindheid, hun verkeerd
begrip betreffende God en mens.
144. Omdat de goddelijke Wetenschap in strijd is met de zogenaamde
natuurwetenschap, net zoals Waarheid oorlog voert met dwaling, zijn de traditionele
scholen er nog steeds tegen gekant. Onwetendheid, trots of vooroordeel sluiten de
deur voor alles wat geen gemeenplaats is.
471. Deze Wetenschap leert de mens dat God het enige Leven is en dat dit Leven
Waarheid en Liefde is; dat God begrepen, vereerd en gedemonstreerd moet worden;
dat de goddelijke Waarheid de ingebeelde dwaling uitwerpt en de zieken geneest.
243. Waarheid is zich niet bewust van dwaling. Liefde heeft geen besef van haat.

Leven associëert niet met de dood. Waarheid, Liefde en Leven zijn een wet ter
vernietiging van alles wat aan hen ongelijk is, want zij verklaren niets anders dan
God. Ziekte, zonde en dood zijn geen vruchten van Leven. Het zijn wanklanken
welke de Waarheid wegvaagt.
339. Evenals de mythologie van het heidense Rome zich ingeschikt heeft aan een
geestelijkere idee van God, zo zullen onze materiële theoriën wijken voor geestelijke
ideeën, totdat het eindige plaats maakt voor het oneindige, ziekte voor gezondheid,
zonde voor heiligheid en het koninkrijk van God op aarde zowel als in de hemel
verschijnt. Het uitgangspunt van alle gezondheid, zondeloosheid en onsterfelijkheid
is het belangrijke gegeven dat God het enige Gemoed is; en dit Gemoed moet niet
alleen geloofd worden, maar het moet begrepen worden.
276. Het hebben van één God, één Gemoed, brengt de macht aan het licht die de
zieken geneest en volbrengt deze woorden van de Bijbel: Ik ben de Heere uw
heelmeester en: ik heb verzoening gevonden. Wanneer de goddelijke principes
begrepen worden, ontvouwen zij de basis van kameraadschap, waar het ene gemoed
geen strijd voert met het andere, maar waar allen één Geest, God, één intelligente
oorsprong hebben, in overeenkomst met het Bijbelse gebod: Laat dat Gemoed in u
zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was. In de goddelijke Wetenschap zijn de mens
en zijn Maker verwant, en het ware bewustzijn is zich alleen bewust van dat wat aan
God toebehoort.
340. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Exodus 20:3) Het
eerste gebod is de tekst van mijn voorkeur. Het demonstreert Christian Science. Het
leert de drieëenheid van God, Geest, Gemoed; het bedoelt dat de mens geen andere
geest of gemoed moet hebben dan God, het eeuwige goede, en dat alle mensen één
Gemoed moeten hebben. Het goddelijke Principe van het eerste gebod is het
uitgangspunt voor de Wetenschap van het zijn, waardoor de mens gezondheid,
heiligheid en eeuwig leven tot uitdrukking brengt. Eén oneindige God, goed,

verenigt mensen en volken, vormt de broederschap van de mens, maakt een eind aan
oorlogen, en is de vervulling van het Bijbelwoord, Hebt uw naaste lief als uzelf, roeit
heidense en Christelijke afgoderij uit, - alles wat verkeerd is in maatschappelijke,
burgerlijke, strafrechterlijke, politieke en godsdienstige normen; brengt gelijkstelling
van de seksen; heft de vloek op die op de mens rust en laat niets over dat kan
zondigen of lijden, gestraft of vernietigd kan worden.
473. Het God-principe is alomtegenwoordig en almachtig. God is overal en er is
niets buiten Hem dat aanwezig is of macht heeft.

